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   כללי 

בחודשים האחרונים נעשתה  עבודה  מאומצת מול גורמים שונים כדי לטייב את  התשתית האוירית בקו החוף.   

בקרוב יוכנסו לפמ"ת  שינויים שיפורטו בתדריך המצורף.  על כל טייס לקרוא ולהכיר את  התדריך לפני שימוש  

 בקו חוף.    

 הם:  מהות  השינויים 

 שינויי במעברי  הקשר   (1

   ד "דור" הרחבת  נתיב  קו החוף הקיים צפונה ע (2

 הוספת מקטע דרומי  מצומת אשדוד לניצן   (3

שקרה   פיכ  , ואם נכשל במשמעת  ובטיחות  הטיסה  יחסם שוב הנתיב –השינויים הללו הם בגדר פיילוט 

 . אנא הכירו והקפידו על ההנחיות המפורטות .  לצערינו בעבר 

 

 



 

 

 ברי הקשר  שינוי מע

 רקע 
פחתת  שפיים בחודשים האחרונים , קיימת  דרישה ליישם את ה-כלקח בהפעלה המוצלחת של הנתיב תל יונה

ב.  ומגדל פלמחים   506יב"א  עומסי הקשר עם     יאפשרו  מעברי הקשר המתוארים במסמך,  השינויים 

אז  בסופ"תנועה  של  בנתיב  הנת" מים  ביחידות  ללא העמסה של הקשר  ,  " ש  )פלוטו  א המדוברות  

 פלמחים(.  

 

 ו  בסקירת הנתיב הקיים ומעברי הקשר ש

 נמצא מתחת לנתיב ה .הנתיב פעיל בסופי שבוע בלבד

CVFR   בגבהים מעליו  הפרדה   .  800/1200שעובר 

ראייה   טיסת  כללי  פי  על  בנתיב  נגדית    – מתנועה 

הטייסים צפונית   .באחריות   : ויציאה  כניסה  נקודות  

 לשפיים ותל יונה 

הנתיב   על  באדום  )מסומנים  הקשר  מעברי  ריבוי 

משמאל( באזור גיאוגרפי צפוף ובתנועה עמוסה בנתיב  

בטיחותי   ואתגר  לנת"א  תעבורתי  אתגר  מייצר 

 למשתמשים בנתיב .  

ראשון   ממנחת  והעזיבה  ההצטרפות  )שיפורטו  עידכון 

"פלוטו"   להלן(   תדר  על  התקשורת  צימצום  מאפשרים 

 "פלמחים" בסופי השבוע . ותדר 

 

 

 

   

 



 

 

 נוהל חדש   –צמצום מעברי הקשר 
 

הנוהל החדש הוא למעבר קשר יחיד בתל יונה. צפונה לתדר  

.  כמתואר בשירטוט   126.9פלוטו ודרומה לתדר מנחת ראשון  

 משמאל.  

 אין שינוי בתוואי הנתיב או בגובהו.    . א

מעבר קשר לתדר בועה.    – בשפיים לבועת  השרון   . ב

 ללא  שינוי על פי הנתיב הקיים.    

יש להאזין לתדר הבא לפני    –לאזמ בעל רדיו כפול   . ג

 בקטע תל יונה שפיים.    123.7מעבר קשר ועל 

 שעות ההפעלה של הנתיב   

 1400.  ערבי חג החל מ   0600יום שישי החל משעה   .א

 ימי שבת וחג למשך כל היום   .ב

 

  



 

 

 הצטרפויות ועזיבות למנחת ראשון בסופי שבוע 

 

 הצטרפות למנחת ראשון מצפון   

יונה   . א ככלל כל הודעות  .  לתדר מנחת ראשון  מעבר בתל 

עיוור  בשידור  יהיו  שמתקיים    האז”מ  למה  בדומה 

 .  במנחתים שבבועות 

 ”N  34° 42’14 ”56 31°   (המשך טיסה לנקודה "שפך"    . ב

13’ E   (  . לדוגמא:    . בנקודה "שפך" יודיע מיקום וכוונות(

HHH  נחיתהלשפך ב   ) 

יודיע מיקום    בנקודה "שורק" המשך טיסה  ל"שורק".     . ג

 על פי נהלי המנחת.    לחולות   והמשך הצטרפות  .וכוונות 

 . פלמחים בעל רדיו כפול יאזין לתדר   מומלץ שמטוס . ד

 יהיה סגור לפעילות בסופ"ש. אזור אימונים ב   .ה

לתנועות   . ו וערנות   מראשון  מדרום  ממריאות  מצטרפות 

 בשורק )אדום( 

 

 

 

 הצטרפות  למנחת  ראשון מדרום    

טיסה  בצומת  אשדוד מעבר קשר למנחת ראשון.    . א

    4לאורך כביש 

פי   . ב על  הצטרפות  והמשך  ל"שורק"  טיסה   המשך 

 נהלי המנחת.   

לשורק . ג ערניים    בהתקרבות   להיות   במידה  יש 

 .  ומתבצע ריתוק כלי טיס בבית  עובד

 

מכיוונים   תנועות   להגיע  יכולות   "שורק"  לנקודה   ככלל 

תנועות  שמגיעות     , תנועות  שממריאות מראשון  שונים. 

שמצטרפות  משפך. יש     מדרום על הכביש המהיר ותנועות 

 להיות  ערניים לתנועות הללו ולטוס  עם ראש בחוץ. 

 

 

 



 

 

 הצטרפות  למנחת  ראשון ממזרח   

טיסה מנצר סירני , מחלף נס ציונה   . א

על    –רגל.    500, וראשונים בגובה  

)ללא   נוף.  תל  מגדל  הוראות  פי 

 שינוי( 

למנחת  . ב קשר  מעבר  בראשונים 

 ראשון.  

ל" . ג טיסה   והמשך  איקאההמשך   "

 הצטרפות על פי נהלי המנחת.   

יש    בהתקרבות  ל"משולש חולות" . ד

להיות  ערניים לתנועות מצטרפות  

 משורק.  

 

 

 

 ככלל יש לדווח בשידור עיוור על מיקום וכוונות  בנקודות  הכניסה.   

)מדרום(,  גם בראשונים יש לדווח בשידור עיוור מיקום וכוונות.     בדומה  לתל יונה )מצפון (,  צומת אשדוד 

 בראשונים לנחיתה בראשון "  HHHלדוגמא: "  

 

 

 

 עזיבה ממנחת ראשון לצפון 

 .  בדומה למה שמתקיים במנחתים שבבועות  ככלל כל הודעות האז”מ יהיו בשידור עיוור . א

ידווח  "אז . ב יונה בגובה    לתל   יוצא בסופרלנד שהוא  על תדר ראשון  מ שממריא ממנחת ראשון 

400  . 

את מיקומו    'פלוטו'- ליודיע לאחר מעבר הקשר בתל יונה יודיע שעוזב את ערוץ מנחת ראשון.  . ג

 שפיים (  כיוון  בתל יונה ל  HHHוכוונותיו. )לדוגמא: 

 . בעל רדיו כפול יאזין לתדר הבא לפני מעבר קשר   מומלץ שמטוס . ד

 

 לדרום  עזיבה ממנחת ראשון 

 .  בדומה למה שמתקיים במנחתים שבבועות  ככלל כל הודעות האז”מ יהיו בשידור עיוור . א

"   . ב "צומת אשדוד  .  400בגובה  עזיבת המנחת על תדר מנחת ראשון דרך שורק עד לנקודה 

 .  4מערבית  לכביש 



 

 

והמשך טיסה ל"נמל אשדוד" )ראה    135.55בנקודה "צומת אשדוד " מעבר קשר לפלמחים   . ג

 משך(   פירוט בה

 

 עזיבה ממנחת ראשון למזרח 

יש להקפיד בעזיבת מנחת     .תל נוף   במגדל יתכן ויהיו המתנות בבית עובד עקב מגבלת עומס  .  ללא שינוי 

 ראשון למזרח, על מעבר קשר אל מגדל פלמחים בנקודה שורק. 

 

 ראשון לדרום ומזרח     CTRחציית  

יונה יעבור לתדר מנחת ראשון ויודיע כוונות  ככלל כל הודעות האז”מ יהיו בשידור עיוור. בתל   . א

   . לכיוון דרום דרך שפך"  הבתל יונה לחציי HHH"  לחציה.

   .יודיע מיקום וכוונות בנקודה "שפך"  . ב

לכיוון בית    "שורק"   ת נקודלאחר מעבר  החלפת תדר ויצירת קשר עם פלמחים  להמשך מזרחה,   . ג

   . עובד

   .צומת אשדוד ת נקודבהחלפת תדר ויצירת קשר עם פלמחים    4על כביש   להמשך דרומה, . ד

 . במהלך החצייה פלמחים בעל רדיו כפול יאזין לתדר   מומלץ שמטוס .ה

 

 חציית  ראשון לצפון   

 .   " צומת אשדודב" מעבר  לתדר ראשון מדרום אם מגיע  . א

 מנחת ראשון לתל יונה "  לחצייתבשורק   HHH. לדוגמא " יודיע מיקום וכוונות בשורק  . ב

 בחולות בדרך לתל יונה"   HHH ודיע " י במשולש חולות   . ג

 תל יונה" לחולף מעל מרכז המסלול    HHHמעל המנחת להודיע " . ד

נקודה במנחת ראשון על הטייס להיות עירני לתנועות בהקפה .ה  ולפעילות הטיסנים   בכל 

 ודיע על מיקומו וכוונותיו. יו

 . בעל רדיו כפול יאזין לתדר הבא לפני מעבר קשר   מומלץ שמטוס . ו

 

 CVFRהצטרפות לראשון מנתיב ה \המראה 

 .  400בסופ"ש כל העזיבות צפונה יהיו בתחילה בגובה  . א

לכיוון צפון תתבצע רק אחרי מעבר תל יונה צפונה בגובה     CVFRבקשה מפלוטו לעבור לנתיב ה . ב

400  . 

 פשרו מבחינתו.  פלוטו יאשר את הבקשה בזמן ובמקום אשר יתא . ג

 לראשון תהיה ללא שינוי.    CVFRההצטרפות מנתיבי  . ד

 



 

 

   פורדיסעד ל  צפונההרחבת נתיב קו החוף הקיים 
 

 רקע
נתיב הגובה הנמוך שמחבר היום את תל יונה עם שפיים מוריד בצורה משמעותית את עומס הקשר,  

 שמעליו.  CVFRומוריד את העומס מנתיב ה

פתרון למטוסים הטסים צפונה ואינם נכנסים לבועת שרון כדי שלא יאלצו  הרחבת הנתיב צפונה נותנת  

 .   CVFRלטפס לנתיב ה 

 

 הרחבת הנתיב : 
מ 500רגל דו כיווני במרחק    400הנתיב  המוצע יהיה בגובה  

בדומה לפרופיל  (  VFRכללי הטיסה הם טיסת ראיה )מהחוף.  

 לתל יונה.  הנתיב הקיים היום בין שפיים  

רגל מדויק בנתיב. מעל הנתיב יהיה 400יש להקפיד על גובה 

 .    1200/800בגבהים  CVFRתנועות 

בעל   מ  הטסים  לשמור מערבה   כוח    07LLPנתיב  )תחנת  

 חדרה (  ואי היונים  מול פורדיס  ומעגן מיכאל )שמורות  טבע(  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הצטרפות ועזיבה 
לבועות שרון דרום   )ראה למטה(  בנקודות התוואי ניתן יהיה להצטרף ולעזוב את הנתיב   . א

 וצפון. 
 הטיסה בנתיב באישור פלוטו  . ב

 וקשר   בקרה
 .  פלוטועל תדר  הקשר הוא בדומה לנתיב תל יונה שפיים   . א

 .   אזםתדר  למטוסים בעלי רדיו כפול מומלץ  להאזין ל . ב
כלומר ההפרדה  ותיאום עם תנועות  בנתיב יעשו באחריות  הטייס.    –  VFRהטיסה  היא ב . ג

 אין לצפות  לדיווח של פלוטו על תנועות  נגדיות  או מתכנסות ,  אלא יש להיות ערנים לכך.    

 קבצי ניווט  

.  על כל אזם שמשתמש  מתאימים     GPX, ובמייל יפורסמו קבצי   לתעופה ספורטיבית  תר האיגוד  בא

 לעדכן את  אמצעי הניווט שלו בנתיב.  בנתיב חובה 

 

 GEO  E GEO  N שם הנקודה   מקטע  

 ”36.47 32° ”54.64 34° דור  צפוני 

 ”29.81 32° ”53.12 34° שדות ים  

 ”25.88 32° ”51.97 34° אולגה  

 ”19.80 32° ”50.23 34° פלג  

 ”15.32 32° ”49.04 34° וינגיט 

 ”12.65 32° ”48.45 34° שפיים  

 ”00.35 32° ”43.69 34° תל יונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 חלק דרומי  ה:  תל יונ - דור חלק צפוני                              נתיב  : תל יונה-דור נתיב 

 

 

 



 

 

 ניצן   –הוספת מקטע דרומי צומת אשדוד 
 

 רקע
 CTRהנתיב  עוקף את  מקטע חדש יתחיל מצומת אשדוד ועד  לנקודה ניצן ומשם לצומת ברכיה . 

 חצור ממערב בים.  

. ימי שבת וחג למשך  1400.  ערבי חג החל מ    0600הנתיב בתוקף ביום שישי החל משעה   . א

 כל היום  

תנועות    ומעל הנתיב יהי   . מטר מהחוף   500רגל דו כיווני במרחק    400הטיסה תבוצע בגובה   . ב

CVFR  1200/800בגבהים   

 נדרשת האזנה רציפה  על תדר "חגב צפון"  טיסה  בנתיב באישור "חגב צפון".  .ג

( בדומה לפרופיל הנתיב הקיים היום בין שפיים לתל יונה.  VFRכללי הטיסה הם טיסת ראיה )  .ד

 ב.  אחריות  ההפרדה בנתיב היא על הטייס. לא ינתנו התראות בקר / פקח על תנועות בנתי 

קו   – ניצן "  הופך להיות ברירת המחדל  –נמל אשדוד -המקטע החדש  "צומת אשדוד .ה

 קו חום מקווקו   –ניצנים  מותנה באישור בקר  - חום רצוף.  המקטע "צומת אשדוד"

   

 

 ניצן 

 נמל אשדוד 



 

 

 

 הצטרפות ועזיבה 
הצטרפות לנתיב תהיה צומת אשדוד לבאים מצפון ועזיבה בניצן לצומת ברכיה. והפוך למי   . א

 שטס צפונה.  

 

 

 בקרה וקשר  
 )ללא קריאה לפלמחים(, ראשון "צומת אשדוד" יהיה על תדר מנחת   -  "שורק"המקטע  

 135.55"נמל אשדוד" יהיה בקשר עם מגדל פלמחים  - המקטע "צומת אשדוד" 

 129.25קשר על חגב צפון  - ודרומה  " נמל אשדוד"מ

הטיסה בנתיב  .  129.25( יהיה בקשר עם חגב צפון  4"ניצנים" )כביש    - המקטע "צומת אשדוד"  

   בזמן אמת. )קו חום מקווקו(   זה מותנית באישור בקר 

    

 קבצי ניווט  

.  על כל אזם שמשתמש  מתאימים     GPXבאתר האיגוד לתעופה ספורטיבית , ובמייל יפורסמו קבצי   

 בנתיב חובה לעדכן את  אמצעי הניווט שלו בנתיב.  

 

 GEO  E GEO  N שם הנקודה   מקטע  

 ”49.62 31° ”42.47 34° צומת אשדוד   דרומי 

 ”48.92 31° ”37.46 34° נמל אשדוד  

 ”43.51 31° ”34.26 34° ניצן  

 



 

 

 סיכום

 הקפדה  על ההוראות בתדריך, תתרום לבטיחות הטיסה של כל אחד מאיתנו ולהנאה מנתיב קו החוף.   

 .  מסמך התדריך יהיה זמין באתר האיגוד.   כדי שלא נאלץ לחזור אחורה אנא שמרו על הכללים 

 


